
FORSIDE MED BILDE



«Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt 
det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre 
barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler 
ressursene i én slagkraftig virksomhet.»                 

-Torbjørn Røe Isaksen



Fusjonsprosessen

 nytt direktorat for barnehage, 
grunnopplæring og IKT

 operativ virksomhet fra 1. januar 2018

 mer effektiv oppgaveløsning og bedre 
måloppnåelse

 20 arbeidsplasser ut av Oslo innen 2022

 prosess preget av åpenhet og 
involvering



Fullsortimentsdirektorat

 forvalter lov og regelverk

 fører tilsyn

 forvalter rammeplan og 
læreplaner

 tilbyr støtte og veiledning

 tilbyr kompetanseutvikling 

 bygger kunnskapsgrunnlaget



Samfunnsoppdraget

 Læring, mestring og trivsel 

 Fremtidens skole – fremtidens 
barnehage- fremtidens 
kompetanser

 Et trygt og likeverdig tilbud av 
høy kvalitet i hele landet



Rammeplan barnehage
og læreplan 
grunnskole

Læring og vurdering

Prøve- og 
eksamenstjenesten

Læreplan 
videregående 

opplæring

Læreplan 
videregående og 
voksenopplæring

Virksomhetsstyring

Økonomi

Administrasjon

IKT drift

HR og arkiv

Organisasjonsutvikling

Videreutdanning og 
lærerutdanning

Kompetanseutvikling

Rettferdsvederlag og 
yrkesgodkjenninger

Barnehage- og 
skolemiljø

Barnehage- og 
skoleutvikling

Opplæringsloven

Regelverk og tilskudd 

Tilsyn

Tilskuddsforvaltning

Barnehageloven og 
private skoler

Statistikk

Kunnskap, analyse og 
formidling

Karriereveiledning

Fagopplæring

Forskning og 
internasjonalt arbeid

Direktør

DigitaliseringKommunikasjon

Digitale fellesløsninger 

Pedagogisk støtte og 
veiledning

Veiledning og 
tjenesteutvikling

Digitale tjenester



Takk for 
oppmerksomheten.



Endre eksamensordningen i 
programfag på yrkesfag



Dagens privatistordning

• Eksamen i alle programfag og tverrfaglig eksamen både på Vg1 
og Vg2 .

• En elev som får IV i ett eller flere programfag vil bli privatist.
• Det samme gjelder elever som får 1 i ett eller flere programfag, 

og ikke går opp til ny eksamen.
• Det innebærer at han eller hun må opp til hele privatistordningen 
uavhengig av om enkelte programfag er bestått tidligere.



Uheldige konsekvenser

• Mindre motivasjon til å følge opplæringen i resterende programfag
• Utfordringer med formidling til læreplass
• Potensielt lavere gjennomføring

• Ønske om en rask endring.



Ny privatistordning

• Kan gå opp som privatist også i ett programfag, eller kun 
tverrfaglig eksamen.
• Forutsetter tidligere bestått i disse fagene etter Kunnskapsløftet.
• De som er «rene» privatister må fortsatt opp til hele 
privatistordningen.



Tilføyelse i § 3-37

• Vi foreslår å sende to alternative forslag på høring.
1. tverrfaglig eksamen ikke skal annulleres
2. tverrfaglig eksamen skal bare annulleres om eleven ikke får 
standpunktkarakter i noen programfag.



Avdeling for fagopplæring
Status i utprøvingen av vekslingsmodeller



Oppdragsbrev 09-14
Oppfølging av samfunnskontrakt for flere læreplasser 



Vekslingsmodell i Hordaland
lenke

Fag: HO og BA

4 uker 6 uker 6 uker 6 uker 6 uker
utplas- skole skole skole skole
ering Fag-

10. klasse Skole Lærekontrakt Lærekontrakt Lærekontrakt Lærekontrakt prøv



Vekslingsmodell i Troms

Fag: HO

1 dag i skole, 4 dager i bedri1 dag i skole, 4 dager i bedri1 dag i skole, 4 dager i bedrift

Fag
10. klasse Skole Bedrift (lærekontrakt?) Bedrift (lærekontrakt?) Bedrift (lærekontrakt?prø



Status fra fylkene

Fylke Utdanningsprogram Oppstart

Akershus HO (10) 2013

Finnmark HO (7) og NA (0) 2014

Hedmark HO, DH og MK 2013 og 2014

Hordaland HO (73) og BA (49) 2013

Møre og Romsdal HO (12) 2014

Nordland HO (3) 2013

Nord-Trøndelag HO (20) 2014

Oppland TIP, HO (22) og BA (6) 2014

Oslo BA, DH, HO og TIP (37) 2012, 2013 og 14

Sogn og Fjordane BA (4) 2014

Telemark SS (0) 2014

Troms HO (43) 2013

Østfold SS (15) 2014

Avsluttes



Evaluering av vekslingsmodellen
Hordaland 2013-2017 - Oppsummering av funn frå tømrarfaget

Martin Tvedt og Torbjørn Lorentzen v/ Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse, 

Regionalavd. HFK

16.11.2017
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EVALUERING AV VEKSLINGSMODELLEN 2013-2017: RESULTAT TØMRARFAGET
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• Forsøket med veksling i tømrarfaget ser ut til å fungere godt i Hordaland
• Vekslingsmodellen svarer på utfordringane for tømrarfaget i kjølvannet av 
Reform 94
• Modellen er i tråd med bransjens ønsker om tidleg spesialisering
• Elevane rapporterer om sterkare motivasjon, betre tilpassing og teoretisk 
grunnlag frå program- og fellesfag.
• Bedriftene melder om lærlingar som har gode haldningar og betre forståing for 
krava i arbeidslivet
• Vekslingsmodellen ser ut til å betre gjennomføringa i fellesfag
• Modellen vil ikkje passe alle elevar
• Førebels vanskeleg å sjå føre seg korleis ein «utvida» modell vil sjå ut, t.d. 
fleire skular og fleire opplæringskontor
• Ressursfordelinga er ikkje tilfredsstillande for bransjen per i dag
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Oppsummering



Evaluering av forsøk med vekslingsmodell

01-02-03

Håkon Høst

Bergen 15.11.2017



Finnes mange gode effekter, ikke lett å måle

• Ikke nok elever til å fylle en klasse. Vanskelig å bare ha veksling
• Må garantere/holde av læreplasser, legger beslag på læreplasser i tre år
• Kommer i utakt med ordinære lærlinger m.h.t. opplæring og kurs
• Mye dobbel oppfølging, fra skole og opplæringskontor
• Generelt vanskelig å drive veksling som en unntaksmodell
• Mye tid går med til koordinering og samarbeid på skolen, og mellom skole og 

opplæringskontor
• Bedriftene har en slags vetorett – ved ikke å stille nok lærekontrakter innen fristen 

fylkeskommunen opererer med 
• Lav søkning har stoppet mange av forsøkene

• Høy motivasjon
• Opplevd læringsutbytte godt, bekreftes av lærere, og noen bedrifter
• Bedre forståelse og samarbeid skole - bedrift/opplæringskontor
• I noen tilfeller bidratt til nye læreplasser

10



Hva sier faglige råd?



Utviklingsredegjørelsene:

• FRBA, FRHO, FRDH, FRTIP mener utprøvingen bør videreføres
• FRNA ønsker vekslingsmodell i hovslagerfaget



Faglige råd etter presentasjon 15. og 16.02.2017

• FRDH: Tidligere faglig fordypning i lærefagene styrker kvaliteten 
på opplæringen.
• FRRM: For elevene som vet hva de vil, bør veksling være en god 

modell
• FRNA: Vekslingsmodell er ikke ønskelig som hovedmodell på 

nasjonalt nivå 
• FRBA: For de fleste byggfagene vil vekslingsmodeller fungere 

utmerket. For anleggsfagene er situasjonen



Alternativer for videreføring

Tre hovedalternativer: 
I. Videreføring av vekslingsmodeller 

anbefales ikke.
II. Videreføring av vekslingsmodeller 

som en mulig organisering av 
opplæringen på lokalt nivå 
anbefales.

III. Videreføring av vekslingsmodeller 
som hovedmodell i 
tilbudsstrukturen anbefales for 
ett/flere/alle lærefag. 



Veien videre

 Rapporteringer to ganger i året

 Involvering faglige råd og SRY 

 Oppstart 2013/14 - avlegger fagprøve i 2017 - 2018

 Delrapport fra NIFU/Fafo januar 2018

 Sluttrapport desember 2018

 Svar til Kunnskapsdepartementet



Spørsmål

• Dersom et fylke tilbyr vekslingsmodeller: Vil det være et problem 
at gruppa som skal ha teoriundervisning blir for liten til å utgjøre en 
klasse?
• Fører vekslingsmodellene til færre læreplasser?
• Hvem bør koordinere vekslingen, undervisning i skolen og 
opplæringen i bedrift. Skolen eller 
fylkeskommunen/fagopplæringskontoret?
• Utløser vekslingsmodeller økt behov for oppfølging fra bedrift og 
opplæringskontor?
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